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Abstract  

The European Parliament is made up of 705 Members, elected in the 27 Member 

States. Since 1979 MEPs have been elected by direct universal suffrage for a five-

year period. Seats are allocated on the basis of population of each Member State. 

MEPs are grouped by political affinity, not nationality. Bulgaria has 17 members in 

the European Parliament for the 2019 – 2024 mandate. The Bulgarian members 

take an active part in the work of the institution, they participate in different EP 

committees, communicate with people through their offices in Bulgaria. They also 

undertake different initiatives of high importance for the further development of 

the EU and for improving the well-being of the citizens. 

 

  

 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           2 | 
 

 

Европейският парламент е единствената институция на Европейския съюз, която 

се избира пряко от гражданите на държавите членки. Всяка страна решава за 

формата на изборите, но тя задължително трябва да гарантира равенство на 

половете и тайно гласуване. Възрастта, на която гражданите имат право да 

гласуват, е 18 години, с изключение на Австрия, където е 16 години. 

Евродепутатите разделят своето време между избирателните райони, Страсбург 

(където се провеждат сесиите на Парламента) и Брюксел (където участват в 

допълнителни пленарни заседания и работни срещи). 

 

Членовете на Европейския парламент са 705, като местата се разпределят въз 

основа на броя на населението. Групират се по политическа принадлежност, а не 

по националност.  

 

Евродепутатите имат специален Кодекс на поведение1. Негов водещ принцип е, че 

членовете на ЕП трябва да действат единствено в интерес на обществото и да 

извършват работата си безпристрастно, почтено, открито, трудолюбиво, честно, 

отговорно и като зачитат репутацията на Европейския парламент. 

 

Българските представители на Европейския парламент 

 

През май 2019 г. гражданите на 

Европейския съюз избраха за 

девети пореден път2 членове 

на Европейския парламент за 

мандат 2019 - 2024 г. България 

има 17 представители в него, 

избрани на третите за страната 

избори за ЕП, които се 

проведоха на 26 май 2019 г. 

Техните имена, подредени по азбучен ред, са: Александър Йорданов (ГЕРБ/СДС), 

                                                             
1 https://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Code%20of%20conduct_BG_REV.pdf 
2 Предишните избори за ЕП се провеждат съответно през 1979 г., 1984 г., 1989 г., 1994 г., 1999 г., 2004 г., 2009 г., 
2014 г. 
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Ангел Джамбазки (ВМРО), Андрей Ковачев (ГЕРБ), Андрей Н14оваков (ГЕРБ), Ан-

дрей Слабаков (ВМРО), Асим Адемов (ДПС), Атидже Алиева-Вели (ДПС), Ева 

Майдел (ГЕРБ), Елена Йончева (БСП), Емил Радев (ГЕРБ), Иво Христов (БСП), 

Илхан Кючюк (ДПС), Искра Михайлова (ДПС), Петър Витанов (БСП), Радан Кънев 

(„Демократична България“), Сергей Станишев (БСП), Цветелина Пенкова (БСП). 

Всеки член на Европейския парламент има своя страница на сайта на ЕП, където 

можете да намерите информация за неговата дейност и специализация, както и 

да му пишете на посочената форма за контакт.  

В рамките на т.нар. „зелена седмица“, всеки месец българските евродепутати 

провеждат срещи с българските граждани – в своите офиси в столицата или 

участвайки в различни инициативи в страната. 

 Подробна информация за българските представители в ЕП може да 

намерите тук: https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/вашите-членове-

на-еп/български-членове-2019-2024-г 

Членовете на Европейския парламент упражняват своя мандат независимо. Чрез 

работата си те оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневния 

живот на гражданите: околна среда, защита на потребителите, транспорт, 

образование, култура, здравеопазване и др. 

Българските представители в ЕП работят активно и към редица комисии на 

Парламента. Понастоящем нашата страна има заместник-председатели на 

ключови комисии в ЕП, като например Комисията по външни отношения (Андрей 

Ковачев), Комисия по икономически и финансови въпроси (Ева Майдел), Комисия 

по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (Петър Витанов), Комисия 

по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (Радан Кънев) и 

др. Г-жа Ева Майдел, депутат от групата на Европейската народна партия, бе 

избрана за председател на Международното европейско движение. То е най-

голямата мрежа от проевропейски организации, в която влизат неправителствени 

организации, профсъюзи, бизнес организации, политически партии, местна власт 

от 34 европейски държави. Организацията е създадена преди повече от 70 

години, като Ева Майдел е първият неин председател жена, както и първият от 

Източна Европа. 

https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/вашите-членове-на-еп/български-членове-2019-2024-г
https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/вашите-членове-на-еп/български-членове-2019-2024-г
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Според проучване на платформата Eulytix за активността на евродепутатите от 

юни 2019 г. до юли 2020 г., сред първите 50 по активност евродепутати има един 

представител на България – Радан Кънев от „Демократична България“/ЕНП, който 

е поставен на 16-о място. Според данните в доклада той е предложил сам или 

заедно с други евродепутати 363 законодателни промени. За периода на 

изследването 17-те евродепутати от България са участвали в предлагането на 

общо 2694 законодателни промени. 

 

Инициативи на българските представители на Европейския парламент 

 

Българските евродепутати, в зависимост от своя профил и експертиза, са автори 

на редица разнообразни инициативи, които утвърждават мястото на нашата 

страна като пълноправен член на Европейския парламент, като например: 

 

 Инициативата „Европейско междучасие“, която стартира през 2015 г. 

по предложение на българския евродепутат Светослав Малинов, е в 

подкрепа на визията му, че гражданското образование трябва да стане 

задължителен предмет в средните училища в България. Този предмет 

ще задълбочи познанията на младежите за работата и взаимодействието на 

институциите, за нормотворчеството  и прилагането на законите, както и за 

мястото и ролята на всеки гражданин в една демократична система. Към 

днешна дата можем убедено да твърдим, че тази инициатива е успешна. 

 

 Инструментът A.L.E.C.O. e нова, одобрена от Европейската комисия 

програма за младежко предприемачество, с бюджет от 1 млн. евро. Тя е 

предложена от българския евродепутат Андрей Новаков. Името на 

програмата е вдъхновено от българския писател и пътешественик Алеко 

Константинов и е абревиатура от Achieve Leadership in Entrepreneurship and 

Cooperation Opportunities. Най-голямото предимство на A.L.E.C.O. е, че ще 

отвори вратите за всеки млад човек в България и Европа с добра идея за 

бизнес да е крачка по-близо до нейното реализиране. 
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 По инициатива на българския евродепутат Иво Христов през юли 2020 г. 

ЕП поиска по-високи тарифи за внос на агропродукти от трети 

страни, ако те не прилагат или не предвиждат да прилагат в обозримо 

бъдеще стандарти и изисквания към селскостопанските си производители, 

съпоставими с тези на ЕС. Ако това предложение бъде прието от 

Европейската комисия, то ще допринесе за постигане на целите на 

Зеления пакт на европейско ниво и популяризирането им в 

глобален мащаб. 

 

 Българският евродепутат Илхан Кючук е инициатор на редица 

събития, свързани със защитата на основните човешки права. През 

октомври 2020 г. той и неговият екип организираха онлайн конференция, 

посветена на необходимостта от създаването на общоевропейски 

механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 

граждански права. 

 

 Г-жа Ева Майдел е инициатор на конференцията Regulation4Innovation. 

Събитието събира водещи експерти в областта на технологиите, които 

обсъждат най-важните теми в сектора. България се стреми да е в крак с 

технологичните тенденции. София е все по-атрактивен град за стартиращи 

компании, а ИТ талантът е на световно ниво, като у нас делът на жени в 

сектора е най-висок за ЕС.  В допълнение, за да насърчи участието на 

всички заинтересовани страни в процесите на образователна реформа, в 

началото на 2015 г. Заедно с група съмишленици г-жа Майдел основa 

сдружение Образование България 2030. Застъпническо обединение на 

граждански, бизнес и публичен сектор, с мисия повишаване качеството на 

образованието в страната до 2030 г., сдружението е сред най-

разпознаваемите образователни неправителствени организации в страната. 
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Атрактивна инициатива е т.нар Голямо 

българско хоро в Брюксел, чиято цел е 

да покаже на жителите и гостите на 

столицата на ЕС една прекрасна 

българска традиция. 

През 2018 г. празникът стана част от 

културната програма на българското 

председателство на Съвета на ЕС. 

Патрон на „Голямото хоро“ е 

председателят на Европейския парламент.  

 

Български изложби в ЕП 

 

През 2011 г. Европейският 

парламент беше домакин на две 

български изложби. Бяха 

представени произведения на 

българското съвременно изкуство и 

"Златото на тракийските воини". 

Произведенията заемат постоянни 

места в сградите на Европейския 

парламент в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Във фоайето на Европейския 

парламент блестяха уникалните тракийски съкровища.  

Бюро на Европейския парламент в България 

 

Европейският парламент има 

свои бюра в столиците на 

всички държави членки на 

ЕС. Бюрото на ЕП в България 

е създадено с цел да 

предоставя информация на 
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гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации за ролята и 

дейностите на ЕП 

Какво прави Бюрото на ЕП в България? 

 Информира гражданите и отговаря на техните въпроси 

 Улеснява контакта между гражданите и българските членове на ЕП 

 Организира публични събития и обсъждания. По време на гражданските 

форуми в открита дискусия по дадена тема с членове на ЕП, българските 

граждани могат да изказват своите позиции и очаквания, да задават 

въпроси, да търсят път към общо решаване на проблеми от регионално и 

национално значение. 

 Поддържа тесен контакт с медиите и организира обучителни семинари за 

журналисти 

Пандемията от Ковид-19 силно ограничи възможностите за комуникация между 

гражданите и техните представители в ЕП на живо. Затова Бюрото на ЕП в 

България организира множество онлайн срещи и дискусии. Добър пример за това 

е проведената през септември 2020 г. онлайн среща с евродепутати „Очакванията 

на гражданите за Европейския съюз“. В събитието взеха участие петима 

български представители в ЕП от различни политически групи. Гражданите имаха 

възможност да зададат множество въпроси, да споделят своите очаквания и 

опасения, както и да дадат предложения за действие. Беше чуто мнението на 

евродепутатите за това как според тях трябва да действа ЕС на световната сцена, 

за да се изправи пред външните предизвикателства. 

 

През последните години българските 

евродепутати все по-активно 

предпочитат социалните мрежи, за да 

достигат техните послания и визия за 

бъдещето на ЕС до гражданите. 15 

евродепутата имат активни профили 

във Фейсбук, а Twitter като средство за 

комуникация използват 12 от тях. 
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Европейският парламент полага сериозни усилия да повиши информираността на 

европейските граждани както и важността на това да се гласува, така и за 

значението на решенията на евродепутатите за всекидневието на хората. 

Неслучайно мотото на информационната кампания на ЕП за изборите беше "Ти 

решаваш!". Основното послание беше, че гражданите могат да избират как да 

изглежда решението на  най-важните проблемите и предизвикателства пред ЕС. 

Инициативи на Европейския парламент за младите хора в България 

 

Бюрото на ЕП в България развива няколко много успешни инициативи, насочени 

към младите хора в България. Най-успешните сред тях са следните: 

 

 Програма за училища посланици 

 

Тя е насочена към ученици от средни и 

професионални училища. Програмата се 

стреми да разясни на младежите в горния 

курс на обучение техните права като 

европейски граждани, да ги запознае с 

работата на техните представители в ЕП, 

както и да им покаже как те самите биха 

могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в 

Европейския съюз. 

Основната цел е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства 

между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от 

учители като разпространители на знание за ЕС. Учебната програма за училища 

посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един 

преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище.  

От началото на 2021 г. всеки месец през учебната година Бюрото на Европейския 

парламент в България избира от едно до три „Училища на месеца“ въз основа на 

отчетената от тях дейност по Програмата за училища посланици на Европейския 
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парламент и ще публикува на сайта си някои от по-интересните им инициативи 

като примери за добри практики. 

 

 Евроскола 

 

Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава 

най-младите европейци да опознаят Европейския 

парламент, да се „включат“ чрез симулирани 

заседания в работата му и дори да „гласуват“ 

неговите резолюции. Чрез нея ученици от 

училища във всички държави членки на ЕС имат 

възможност да прекарат един ден в Европейския 

парламент в Страсбург. Там те участват в 

симулация на неговата работа, обсъждат и разиграват гласуване по актуални 

въпроси за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. 

 Един ден на Евроскола протича така: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv2rqRzCDXY 

Изборът на училищата, които да участват в програмата „Евроскола“ на 

Европейския парламент в Страсбург, се извършва чрез регионални състезания, 

организирани от Бюрото на ЕП в България. От 2006 г. насам повече от 110 

български училища и над 3 600 български младежи са били част от програма 

„Евроскола“. 

 

 Младежка награда „Карл Велики“ 

 

Европейската младежка награда 

„Карл Велики“ насърчава развитието 

на европейско съзнание сред младите 

хора, тяхното участие в проекти, 

свързани с европейската интеграция. 

С нея се работи за изграждане на 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv2rqRzCDXY
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споделено усещане за европейска идентичност, дават се примери за европейци, 

живеещи съвместно като една общност. 

Европейско жури, съставено от трима членове на Европейския парламент, 

председателя на Европейския парламент и четирима представители от 

Фондацията за Международната награда „Карл Велики“, избира победителя 

измежду предложените от националните журита проекти.  

Млади хора на възраст между 16 и 30 години от всички държави членки на ЕС 

могат да кандидатстват със свои проекти Те могат да бъдат индивидуални или 

групови, да насърчават европейското и международното разбирателство; да 

насърчават развитието на споделено чувство за европейска идентичност и 

интеграция; да предоставят модели за подражание на младите хора, живеещи в 

Европа, и да предлагат практически примери за европейци, които живеят заедно 

като една общност. 

Инициативата “Give a Vote” – защото е важно младите хора да гласуват 

 

Да насърчат младите хора да гласуват – тази кауза си поставиха през 2019 г. 

посланиците от европейската кампания "Give a vote". В проекта участваха 25 

младежа от 13 държави членки на Общността, сред които и България.  

Мотото на кампанията е да осъзнаеш, че ЕС има ключов момент и трябва да 

изразиш правото си на глас, да подкрепиш бъдещето си Затова посланиците на 

"Give a vote" чрез различни дейности – дебат с кандидати за евродепутати, 

информационни кампании в университети, изграждат мост между морето от 

информация и начина, по който тя най-лесно да достигне до младите. 

Младежите работят по организирането на различни дейности, с които да 

подпомогнат информирането на младите хора за изборите за ЕП и за значимостта 

на гласуването. От информационни сесии в университетите до обиколки из 

страната и срещи с политици, те опитват да убедят възможно най-много хора, че 

е важно да гласуват и да се информират за изборите. Във всяка страна се 

организират дебати с кандидати за евродепутати, а млади хора имат възможност 

да задават въпроси. 
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